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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je rozdělená do dvou částí, na část teoretickou a analytickou. V teoretické 

části bakalářské práce popíši obecné ustanovení obchodních společností, hlavní znaky 

obchodních společností, dělení obchodních společností, vznik obchodních společností, tzn. 

cesta od založení až po zapsání společnosti do obchodního rejstříku. Dále se budu 

v teoretické části věnovat společnosti s ručením omezeným, popíši historii s. r. o., znaky s. 

r. o., náležitosti společenské smlouvy a převod obchodního podílu. V analytické části 

popíši základní charakteristiku „ready-made“ společností, analyzuji případovou studii na 

založení a prodej konkrétních obchodních společností s ručením omezeným s variantním 

postupem účtování. Dále v praktické části vyřeším problém z hlediska dopadu DPH na 

společnost EPS s. r. o. od r. 2010. V závěru doporučím, jak by se tato situace dala řešit. 

 

Klíčová slova: společnost s ručením omezeným, založení společnosti, zápis do obchodního 

rejstříku, společenská smlouva, ready-made společnost, prodej společnosti.   

 

ABSTRACT 

My bachelor work consist of two parts. The first is theoretical and second is analytical part. 

In theoretical part I will describe general provision of companies, the main characters, 

splitting and way from the foundation to registration company in Register of Companies. 

Another I will localize to limited liability company, I will describe history of Ltd., 

characters of Ltd., terms of contract of partnership and transfer business share. In analytical 

part I will describe characteristics ready-made companies, I will analyze case study to 

foundation a sale of concrete Ltd. with two of variation of accounting. In my next point I 

will solve problem from law about WAT for EPS s. r. o. At the close I will recommend 

possible solutions. 

 

Keywords: limited liability company, foundation of company, certificate of incorporation, 

articles of partnership, ready-made company, sale of company. 
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ÚVOD 

Praxi jsem absolvovala u společnosti Ekonomický a poradenský servis s. r. o., dále jen EPS 

s. r. o., která se zabývá kromě vedení účetnictví externím klientům, ekonomickým a 

daňovým poradenstvím také zakládáním tzv. ready-made společností a jejich následným 

prodejem. 

V současné době probíhá masový vývoj podnikání právnických osob, zakládání nových 

společností. Spousta fyzických osob, které začaly podnikat na živnostenský list, cítí 

potřebu převézt podnikání na formu společnosti, ať z důvodů účetních nebo daňových, 

z důvodu ručení nebo pro jednoduchost převodu obchodního podílu na nastupující 

generaci. Obvyklý způsob, jak lze získat obchodní společnost je buď samotným založením 

od začátku, nebo koupí již založené obchodní společnosti. 

Dnes je poměrně běžný způsob získání obchodní společnosti k podnikání pomocí 

zakoupení již založené obchodní společnosti, tzv. „firma na klíč“ nebo také „ready-made“ 

společnost. Taková společnost byla založena a zapsána do obchodního rejstříku výhradně 

za účelem jejího dalšího prodeje, má plně splacen základní kapitál, nemá žádné závazky 

ani pohledávky. Největší výhodou ready-made společnosti je především rychlost, s jakou 

je možné za odkoupenou společnost jednat. Lze ji získat prostřednictvím internetu během 

několika hodin. Pokud se firma rozhodne založit si společnost sama, může to trvat i 

několik týdnů.  

Tato problematika není v literatuře podrobně doposud samostatně řešena, a tak se tím budu 

v této bakalářské práci zabývat více do hloubky a získám tak nové poznatky v oblasti této 

problematiky. 

V první části bakalářské práce se zaměřím nejprve na teoretické vymezení problému, 

popíši obecné vymezení společností, základní charakteristiku, základní znaky obchodních 

společností, cestu od založení až po vznik společnosti, dále se zaměřím na společnost 

s ručením omezeným a to na něco málo z historie, charakteristické znaky, orgány 

společnosti a na závěr popíši, jakým způsobem lze převést obchodní podíl. 

V druhé části vyřeším případovou studii, popíši konkrétně podrobně postup při založení 

společnosti s ručením omezeným, které kroky je potřeba promyslet a zvážit, jaké formuláře 

a smlouvy je nutné vyplnit. Následně založím konkrétní společnost a provedu zaúčtování 
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založení a vzniku společnosti v praktickém příkladě s variantním řešením. Po vyřešení 

příkladu navážu na prodej společnosti s ručením omezeným. 

Do konce roku 2009 v období platnosti původního zákona o DPH nebyl převod 

obchodního podílu společnosti s ručením omezeným považován za zdanitelné plnění a 

bylo možno u přijatých plnění souvisejících s prodejem obchodních podílů uplatnit 

odpočet DPH.  

Od 1. 1. 2010 došlo k novele zákona o DPH a zařazení převodů obchodních podílů vedle 

prodej akcií tedy k finančním činnostem, které jsou z pohledu zákona o DPH osvobozená 

plnění bez nároků na odpočet.  Pro společnost Ekonomický a poradenský servis s.r.o. měla 

tato změna výrazný dopad do ekonomiky podniku a to tím, že je nucena u přijatých 

zdanitelných plnění krátit odpočet DPH. Výnosy z finančních činností výrazně převyšují 

výnosy ze zdanitelných plnění a společnost by měla nárok na odpočet DPH u přijatých 

plnění pouze v nepatrné výši. Byla jsem požádána vedením společnosti, abych navrhla 

určitá variantní řešení, která by pro společnost byla nejvýhodnější a umožnila co největší 

nárok na odpočet DPH. 

 



 

 

I TEORETICKÁ ČÁST 
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1 OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI  

 

1.1 Základní charakteristika obchodních společností 

Obchodní společnost je jednou ze základních právních forem, které mohou být využity pro 

podnikání. 

Volba právní formy, v níž bude podnikatelská činnost dané osoby nebo skupiny osob 

probíhat, je velmi významná a může na ní záviset i úspěch podnikatelského záměru. Je 

proto nutno jednotlivé formy přesně odlišovat a respektovat znaky, které jednotlivé formy 

charakterizují. 

Obchodní společnosti jsou právní formou, která je pro podnikání využívána nejčastěji. 

Neexistuje však žádná „obecná obchodní společnost“, a proto nemáme ani obecně platnou 

definici obchodní společnosti. Všem společnostem jsou však společné určité rysy, které 

vystihují jejich právní povahu. [1] 

 

1.2 Znaky obchodních společností  

1.2.1 Obchodní společnosti jsou právnické osoby 

U všech forem obchodních společností je společnost sama osobou, která má plnou právní 

subjektivitu, může být sama nositelkou práv a povinností a tyto práva a povinnosti může 

svým vlastním jednáním na sebe brát. 

Společníci jsou osoby odlišné od společnosti, společníci pouze vlastní obchodní podíl ve 

společnosti. Nesprávné je proto hovořit o „vlastní společnosti“, protože nelze vlastnit 

právnickou osobu. 

Oblast majetku jednotlivých společníků a oblast majetku společnosti je od sebe plně 

oddělena – k majetku společnosti nemají společníci žádný vztah, a nemohou s ním proto 

nijak disponovat, tento majetek náleží výhradně společnosti jako samostatné právnické 

osobě. [2] 
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1.2.2 Obchodní společnosti jsou společenství založena dobrovolně 

K založení obchodní společnosti je nutná smlouva, tedy shodný projev vůle všech 

budoucích společníků. Pomocí společenské smlouvy či zakladatelské listiny. Pokud 

zakládá společnost jediný zakladatel, je k založení společnosti nezbytný jednostranný 

právní úkon a to zakladatelská listina. Pokud existuje více zakladatelů, je k založení 

společnosti nezbytný dvou nebo vícestranný právní úkon, a sice společenská smlouva. 

Vzhledem k významu rozhodnutí založit obchodní společnost je nutné, aby zápisy 

z ustavujícího shromáždění nebo zakladatelské listiny byly sepsány formou notářského 

zápisu. [3] 

Zakladatelé si svobodně volí právní formu i vnitřní uspořádání společnosti. Všechny formy 

obchodních společností v českém právu mohou mít jako společníky osoby právnické i 

fyzické, právní úprava neurčuje, že by se některých forem společností mohly účastnit např. 

jen fyzické osoby. Společníci se také musejí dohodnout na ručení společníků za závazky 

společnosti za doby trvání společnosti, na obchodním jméně a sídle společnosti, na 

velikosti – hodnotě vloženého majetku a jeho konkrétní formě (peněžní nebo nepeněžní), 

zejména na podstatné části vkladů, která představuje tzv. základní kapitál obchodní 

společnosti. Dále se musejí dohodnout na velikosti podílů jednotlivých společníků a jejich 

nominální hodnotě, na způsobu rozdělování zisku, popř. i úhradě ztráty, na tvorbě 

rezervního fondu jakožto dodatečného zdroje majetku určeného na úhradu rizik a ztrát. 

Potřebují se také dohodnout na statutárních orgánech společnosti, na možnosti či 

nemožnosti vystoupení společníka, na podmínkách převodu obchodního podílu, na 

možnostech a podmínkách zrušení společnosti a vypořádání společníků při zániku 

společnosti. [4] 

1.2.3 V obchodní společnosti vznikají vnitřní a vnější právní vztahy 

Každá obchodní společnost je subjektem právních vztahů, které vznikají buď ve vnitřní 

sféře společnosti, nebo zasahují i třetí osoby mimo společnost. 

Za vnější vztahy v obchodní společnosti označujeme všechny právní vztahy, do nichž 

vstupuje obchodní společnost jako právnická osoba s jinými právnickými a fyzickými 

osobami (typicky závazkové vztahy, které vznikají při realizaci činnosti společnosti). 

Vnitřní vztahy v obchodní společnosti vznikají oproti tomu uvnitř společnosti, jejich 

subjekty jsou společnost sama, její společníci, členové orgánů společnosti, popř. další 
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osoby, které se podílejí na činnosti společnosti (např. prokurista). Tyto vztahy se týkají 

samotné existence a právního postavení společnosti, její činnosti, práv a povinností 

společníků. [1] 

 

1.3 Rozdělení obchodních společností  

Obchodní společnosti lze rozdělit do dvou základních skupin, a sice na osobní a kapitálové 

společnosti. Toto vymezení je teoretické, vystihuje však základní zásady, kterými je právní 

úprava u obou skupin obchodních společností ovládána. Hranice jednotlivých druhů 

společností jsou plynulé a u jednotlivých společností lze nacházet znaky obou skupin. [1] 

1.3.1 Osobní obchodní společnosti 

1. veřejná obchodní společnost,  

2. komanditní společnost. 

1.3.2 Kapitálové obchodní společnosti 

1. společnost s ručením omezeným, 

2. akciová společnost. [1] 

Základní rozdíl mezi osobní a kapitálovou společností je v ručení za společnost. U 

osobních společností ručí všichni společníci za závazky společnosti neomezeně a celým 

svým majetkem. Z tohoto důvodu tyto formy obchodních společností vznikají jen 

výjimečně, protože je to velice riskantní. U kapitálových společností neručí společníci za 

závazky společnosti vůbec, nebo je jejich ručení značně omezeno, co se týče rozsahu i 

doby trvání. Např. u společnosti s ručením omezeným společníci ručí za závazky 

společnosti výši souhrnu svých nesplacených částí vkladů podle zápisu do obchodního 

rejstříku. [7] 

Vzhledem k tomu, že společníci osobních obchodních společností ručí za závazky 

společnosti celým svým majetkem, nepředepisuje obchodní zákoník pro osobní obchodní 

společnosti povinnost vytvářet základní kapitál při jejich založení nebo v průběhu jejich 

trvání – kromě komanditní společnosti. Osobní obchodní společnosti také nemají 

povinnost vzhledem k osobní účasti společníků na činnosti a řízení společnosti, zřizovat 

žádné orgány. Jejich statutárními orgány jsou všichni neomezeně ručící společníci, 
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nestanoví-li společenská smlouva, že statutárním orgánem je určitý společník nebo více 

společníků najednou. [7] 

U kapitálových společností se společníci nepodílejí osobně na činnosti společnosti, u 

společnosti s ručením omezeným se však podílet na činnosti společnosti mohou, ale nemají 

povinnost podílet se svým vlastním vkladem na základním kapitálu společnosti, tedy na 

její podnikatelské činnosti. Pro kapitálové společnosti určuje obchodní zákoník při 

založení vytvářet základní kapitál, jehož minimální výše je pro jednotlivé formy 

kapitálových společností stanovena a je nutno, aby byla tato výše základního kapitálu 

udržena po celou dobu trvání společnosti nejméně v minimální stanovené výši. Kapitálové 

společnosti musejí také zřizovat předepsané orgány stanovené v obchodním zákoníku a 

mohou také zřizovat orgány další. [7] 

K dalším rozdílům patří i to, že ukončení účasti společníka, který ručí neomezeně celým 

svým majetkem v osobní obchodní společnosti, způsobuje ze zákona zrušení společnosti. 

Toto rozhodnutí však mohou jednotliví společníci odvrátit vzájemnou dohodou, zatímco 

jestliže ukončí účast společník u kapitálové společnosti, nemá to na chod společnosti žádný 

vliv. [7] 

 

1.4 Založení obchodní společnosti  

Základní podmínkou založení a vzniku jakékoliv právnické osoby je pojetí idey o jejím 

založení. Toto je primární předpoklad jejího založení. Bez něj by nebylo ničeho. Následuje 

obvykle přípravná činnost, konaná z iniciativy jednotlivce či skupiny, během níž je 

připraven obchodní záměr, resp. určitý podnikatelský plán. Tato problematika není 

platným právem upravovaná. Jedná se o otázky spíše obchodní a organizační než právní. 

Přesto však každý, kdo se zakládáním společností zabývá, musí všechny tyto otázky 

pečlivě uvážit a promyslet, protože se jedná o podstatný výchozí předpoklad, jehož 

nenaplnění nutně povede k neúspěchu celého projektu. [2] 

Zakladatelé musí pečlivě zvážit tyto okolnosti: 

1. vhodnost volby právní formy právě k zamýšlenému podnikatelskému účelu, 

2. jaké výchozí finanční a majetkové prostředky bude mít společnost k dispozici,  

3. jaké konkurenci bude muset společnost čelit, 
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4. reálnost ekonomických kalkulací, 

5. jaké obchodní vazby a styky může společnost využít,  

6. jakou výrobní produkcí nebo službami se může společnost na trhu prosadit,  

7. jaký je výsledný ekonomický plán společnosti, a 

8. jaká je reálná dosažitelnost potřebných bankovních úvěrů, atd. 

Zvláštní pečlivost musíme věnovat shromáždění a prověření pravdivosti potřebných 

informací. Stavění obchodního záměru společnosti na nejistých výchozích údajích, jejichž 

pravdivost je nejistá, je veliké riziko. [2] 

 

1.5 Vznik obchodních společností  

Mezi první vlastnické transakce v procesu podnikání v různých právních formách 

právnických osob patří vznik obchodních společností. Jde o počátek života nového 

podniku. Hovoříme-li o počátku, máme obvykle představu určitého dne, popř. okamžiku. 

Jak je to s okamžikem vzniku podniku ve formě obchodní společnosti si popíšeme 

v následujícím odstavci. [3] 

Aby mohlo dojít k určitému okamžiku vzniku podniku, musí vždy proběhnout určité 

období finančních, právních i administrativních příprav i prováděcích činností. Lze říci, že 

vznik obchodní společnosti jakožto vlastnická transakce je procesem, který trvá od 

několika týdnů až po měsíce. Doba trvání procesu vzniku podniku záleží na velikosti 

podniku, předmětu podnikání, právní formě právnické osoby, na právní úpravě tohoto 

procesu z hlediska obchodního práva, živnostenského práva, ale také práva účetního i 

daňového a na schopnosti odpovědných institucí právo interpretovat a realizovat. [3] 

V celém procesu můžeme rozeznat několik významných okamžiků a etap: 

• Přijetí prvotního záměru zakladatelů založit podnik s určitou činností a v určité 

právní formě, 

• Založení společnosti, tj. rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti za účelem 

podnikání, většinou v podobě notářského zápisu z ustavující valné hromady, 

schválené společenské smlouvy, stanov apod., 
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• Zveřejnění rozhodnutí o založení podniku a obchodní společnosti, 

• Podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku,  

• Uskutečnění zápisu v obchodním rejstříku. [3] 

Z ekonomického hlediska je významné si uvědomit, zda obchodní společnost vzniká jako 

samostatná, s jinými společnostmi ekonomicky nespojená, nebo zda vzniká jako součást 

ekonomické skupiny. 

Z právního hlediska bývá vznik obchodní společnosti stejný, ale důležitá je určitá 

posloupnost úkonů, které ke vzniku společnosti vedou. Z právního a účetního hlediska je 

pak velmi důležité, který úkon je pro vlastní vznik obchodní společnosti rozhodující, který 

okamžik z procesu přípravy a realizace vzniku obchodní společnosti je rozhodným dnem. 

Obecně by tímto dnem měl být den, od kterého může společnost začít reálně ekonomicky 

fungovat. Tímto dnem by mohl být den založení doložený notářským zápisem. Stejně tak 

by mohlo jít o den zveřejnění. Časově nejzazším termínem může být datum zápisu vzniku 

společnosti do obchodního rejstříku. Pokud by všechny subjekty, které se tohoto procesu 

zúčastňují, pracovaly perfektně a bez zbytečného odkladu, nebyly by uvedené okamžiky 

procesu založení a vzniku od sebe příliš vzdálené a z věcného hlediska by uznání toho či 

onoho okamžiku za rozhodný den nebylo tak problematické. Protože tomu tak většinou 

není, je proces vzniku obchodní společnosti regulován právem obchodních společností, 

jsou v něm stanoveny určité lhůty, v nichž mohou zúčastněné osoby i některé třetí osoby 

realizovat námitky nebo projevovat souhlas. Z hlediska možné regulace přichází v úvahu 

jako rozhodný den buď den založení, den zveřejnění, nebo den zápisu do obchodního 

rejstříku. Každý z uvedených dnů má své výhody a nevýhody, a důležitá je proto 

rozhodující konkrétní právní úprava. V ČR v současné době obchodní společnost vzniká ke 

dni, kdy vzniká odpovídající právnická osoba. Vznik právnické osoby je vázán na zápis 

v určeném rejstříku, u obchodních společností na zápis v obchodním rejstříku. [3] 

Ke vzniku obchodní společnosti je obvykle nutné, aby určitá fyzická nebo právnická 

osoba, popř. skupina těchto osob uskutečnila následující kroky: 

a) Rozhodnutí o založení obchodní společnosti, uzavření společenské smlouvy, popř. 

uskutečnění ustavující valné hromady či schůze, jejíž průběh je většinou notářsky 

ověřen,  
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b) Vykonání zákonem požadovaných ekonomických a administrativních kroků  

• Složení majetku, jeho dočasná správa správcem vkladů, 

• Získání živnostenských oprávnění, popř. jiných oprávnění či souhlasů a 

zaplacení příslušných poplatků, 

• Splnění registračních povinností (návrh na zápis vzniku společnosti do 

obchodního rejstříku), úhrada soudních poplatků apod., 

c) Rozhodnutí obchodního soudu o vzniku společnosti zápisem usnesení o vzniku do 

obchodního rejstříku. [3] 

Pro finanční účetnictví, které obvykle v těchto věcech vychází z obchodně právní regulace, 

jsou tyto právní kroky vzniku obchodní společnosti důležité, zejména ve vztahu k datu 

vzniku obchodní společnosti. [3] 

Na datum vzniku obchodní společnosti se váže datum vzniku účetní jednotky. Ekonomicky 

je důležité, aby k datu vzniku obchodní společnosti bylo účetnictví schopno informovat o 

finanční situaci, která je situací výchozí a která signalizuje i předpoklady pro budoucí 

rozvoj společnosti a jejího podniku. [3] 

Datum vzniku obchodní společnosti je důležité jak z hlediska finančního řízení, tak 

z hlediska zákonných povinností účetní jednotky a rovněž z hlediska daňových povinností, 

neboť ke stejnému datu vzniká daňový subjekt. [3] 

Vznik obchodní společnosti je první, rozhodující vlastnickou transakcí. Mezi vzniklou 

společností a jejími společníky navzájem vznikají právoplatně určitá práva a určité 

povinnosti, které mají určité majetkové a hodnotové vyjádření. [3] 

Nejčastějšími případy vzniku obchodních společností jsou případy, kdy novou společnost 

zakládá právnická osoba nebo osoby. U těchto případů vzniká právně samostatná 

právnická osoba, ale prostřednictvím podílů a účastí svých společníků je provázána 

s jinými obchodními společnostmi. Je v roli dceřiné, přidružené, ovládané obchodní 

společnosti. Nově vzniklá společnost, ač právně samostatná, je majetkově, ekonomicky 

závislá na mateřské společnosti. [3] 

Vznik dceřiné nebo přidružené společnosti nemusí být vázán na vznik nové obchodní 

společnosti. Do role dceřiné nebo přidružené, tj. ovládané obchodní společnosti se může 
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dostat i již existující společnost tím, že jiná obchodní společnost kapitálovou akvizicí 

převezme rozhodující, podstatný nebo významný podíl účastí na této společnosti. Právní 

stránka vzniku obchodní společnosti je stejná, ať vzniká zcela nezávislá společnost, 

společnost propojená personální unií či společnost jako součást ekonomické skupiny. Ve 

všech případech se jedná o vznik nové právnické osoby, která se současně stává účetní 

jednotkou s povinností zachycovat ve svém finančním účetnictví jednotlivé hospodářské 

operace a v účetní závěrce vykazovat stav a strukturu aktiv, dluhů, vlastního kapitálu a 

dosažený hospodářský výsledek. [3] 

Vznik obchodní společnosti je důležitý z hlediska vzniku účetní jednotky, povinnosti vést 

účetnictví, poskytovat účetní informace pro finanční řízení společnosti i pro její okolí, mezi 

jinými také informace pro kontrolu daňových povinností, neboť na vznik právnické osoby 

se váže také vznik daňového subjektu. [3] 

Z účetního a finančního hlediska je důležitá informace o výchozí finanční situaci nově 

vzniklé společnosti a jejího podniku. Budoucí prosperita společnosti závisí do značné míry 

na výchozí finanční situaci. Ta je dána velikostí majetku, jeho strukturou a hlavně finanční 

strukturou zdrojů, z nichž je při vzniku majetek financován. Jde o určitou startovací čáru, 

která je podkladem pro další dlouhodobý hospodářský běh společnosti. [3] 

Vlastní vznik obchodní společnosti nastává teprve dnem nabytí právní moci usnesení 

krajského soudu o zápisu obchodní společnosti do obchodního rejstříku. Od okamžiku 

založení do okamžiku vzniku obchodní společnosti plyne kratší či delší lhůta, v jejímž 

průběhu musejí zakladatelé uskutečnit celou řadu operací (získání oprávnění k podnikání 

v určitém oboru, převzetí vloženého majetku a jeho správa do dne vzniku společnosti, 

zajištění zápisu v obchodním rejstříku). Jeden ze zakládajících společníků, v nezbytné míře 

vynakládá majetek na operace spojené se založením a vznikem obchodní společnosti. Po 

vzniku obchodní společnosti je správce vkladu povinen splacené vklady bez odkladu 

předat společnosti. [3] 

1.5.1 Daňové souvislosti vzniku obchodních společností v ČR 

Pro účetní a finanční řešení vzniku obchodní společnosti je nezanedbatelné daňové 

hledisko. Význam daňového pohledu závisí na tom, do jaké míry daňová soustava 

ovlivňuje finanční účetnictví a finanční řízení. [3] 
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Účetnictví zajišťuje informace pro rozhodování a finanční řízení podniku za účelem 

dlouhodobé existence podniku, dosahování stabilního zisku podniku, společníků a 

koneckonců i státu. Daňové právo sleduje veřejný zájem, zájem státu vybrat daně, z nichž 

musejí být financovány veřejné potřeby obrany, správy, zdravotní, sociální péče, školství, 

kultury atd. Daňové právo určuje, jaká část hodnoty nově vytvořené podnikem bude 

přerozdělena ve veřejném zájmu. Cíle účetnictví a daní jsou v první úrovni odlišné, ale 

základ, který je východiskem, tj. hodnota vytvořená a přerozdělená podnikem, je shodný. 

Shodné jsou tedy cíle druhé úrovně, tzn. dlouhodobě dosahovaný zisk dává možnost 

výběru daní i v budoucnosti, efektivně vybrané daně dlouhodobě přispívají ke stabilnímu 

celospolečenskému prostředí, tj. i prostředí pro dlouhodobé hospodaření a dosahování 

zisku. [3] 

Z daňového hlediska může mít vznik obchodní společnosti obecně souvislosti s tím, 

z jakých zdrojů pochází majetek, který má obchodní společnost při svém vzniku. Protože 

většina majetku vzniklé společnosti pochází z vkladů společníků, závisejí daňové 

souvislosti na tom, jak je pro daňové účely chápána podstata vkladů. Věcná podstata 

vkladů podle našeho názoru spočívá ve směně vkládaného majetku za obchodní podíly, 

účasti, akcie. Při nepeněžitých vkladech dochází často k rozpoznání zhodnocení 

nepeněžitého majetku k okamžiku uskutečnění vkladu. Z účetního hlediska převažuje 

názor, že sice zhodnocení nepeněžitého majetku při směně za právo společníka vázané ke 

vzniklému podílu na základním kapitálu je výsledkem vkladu jako směny, ale reálný 

hodnotový přínos bude mít vklad majetku až po jeho používání ve vzniklé společnosti, 

nebo popř. při následném prodeji podílu společníkem. Proto uznání zhodnocení vloženého 

nepeněžitého aktiva společník, vkladatel zatím nepovažuje za zisk, ale podobně jako při 

přeceňování k datu účetní závěrky jen za přínos ke vkladům ve vlastním kapitálu, tj. jako 

zvláštní kapitálový fond nového ocenění. Toto účetní pojetí zhodnocení majetku při vkladu 

nevede k zisku a nevzniká zde souvislost s daní ze zisku. [3] 

1.5.2 Účetnictví při založení a vzniku obchodní společnosti 

Obecně je pro účetnictví důležitý okamžik, který se považuje za okamžik vzniku obchodní 

společnosti a také účetní jednotky. Podle konkrétní úpravy může jít o datum založení, 

datum zveřejnění či datum zápisu založení společnosti do příslušného rejstříku. Z hlediska 

určení data vzniku účetní jednotky jsou všechny možnosti zdůvodnitelné. V některých 

případech by dokonce jiné datum než datum zápisu do obchodního rejstříku bylo výhodné. 
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Z účetního hlediska v rámci u nás platné obchodněprávní úpravy je rozhodující teprve 

okamžik – datum vzniku obchodní společnosti. Podle § 4 zákona č. 563/92 Sb., o 

účetnictví, v platném znění, je účetní jednotka, právnická osoba povinna vést účetnictví 

ode dne svého vzniku do dne svého zániku. Den vzniku obchodní společnosti je současně 

dnem vzniku účetní jednotky, od kterého vzniká účetní jednotce – právnické osobě 

povinnost vést účetnictví. [3] 

Před vznikem účetní jednotky, tj. za dobu od založení do vzniku obchodní společnosti, se 

podle platných předpisů účetnictví nevede. Přitom v tomto období nastávají významné 

operace s budoucím majetkem společnosti. Správce vkladů přijímá majetek od společníků, 

částečně ho vydává v souvislosti s operacemi nutnými pro vznik společnosti. Ze složených 

peněž na bankovním účtu mohou nabíhat úroky. Informace o těchto skutečnostech jsou 

velmi významné z hlediska průkaznosti informací a odpovědnosti správce vkladů, který 

musí vklady vyúčtovat a předat společnosti při jejím vzniku bez zbytečného odkladu. Jsou 

významné i z hlediska podkladů pro převzetí majetku společností podle soupisu majetku a 

jeho zdrojů ke dni vzniku účetní jednotky. Podle tohoto soupisu sestaví vzniklá společnost 

zahajovací rozvahu. Za zahajovací rozvahu je zodpovědný statutární orgán společnosti. [3] 

Správce vkladů musí všechny operace s přijatým majetkem vystavit nebo přijmout a 

uschovat doklady, které musejí mít náležitosti účetních dokladů, aby informace v nich 

mohly být považovány za věcně správné, úplné a průkazné. Tyto uvedené doklady se 

stanou po vzniku společnosti účetními doklady, neboť budou prokazovat oprávněnost stavů 

majetku a jeho zdrojů při jejich převzetí statutárním orgánem společnosti. [3] 
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2 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM 

 

2.1 Vývoj právní formy  

Z historického hlediska je společnost s ručením omezeným jednou z nejmladších 

organizačně právních forem obchodních společností. Společnost s ručením omezeným je 

„objevem“ německého práva. První zákon o společnosti byl přijat  r. 1892 v Německu. Na 

území dnešní České republiky byla společnost s ručením omezeným upravena poprvé 

rakouským zákonem č. 58/1906 ř.z., o společnostech s ručením omezeným, jehož vzorem 

byl uvedený německý zákon z r. 1892. Tyto společnosti byly daňově zvýhodněny, proto 

došlo k velkému nárůstu počtu nově založených společností s ručením omezeným. Po 

vzniku samostatného československého státu byla územní působnost tohoto zákona 

rozšířena i na Slovensko Podkarpatskou Rus. S touto skutečností však, ale došlo ke 

zbavení daňových výhod využívaných u společností s ručením omezeným, což mělo za 

následek ubývání nově vzniklých společností této právní formy. [5] 

Zákon č. 58/1906 ř.z. byl ke dni 31. 12. 1950 zrušen nově přijatým občanským zákoníkem. 

Společnost s ručením omezeným tím byla tak na dobu téměř 40 let z hospodářského života 

vyřazena a z právního řádu u nás vypuštěna. Po listopadu 1989 však došlo k její nové 

právní úpravě novelizací hospodářského zákoníku zákonem č. 103/1990 Sb. Tato úprava 

obsahovala pouze 6 paragrafů. Jejím smyslem bylo, spíše než regulovat právní poměry 

společnosti s ručením omezeným, vůbec připustit možnost jejich vzniku. 

K podrobnější úpravě této právní formy obchodní společnosti došlo až vydáním 

obchodního zákoníku zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. [5] 

 

2.2 Charakteristika společnosti s ručením omezeným  

Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, samostatným subjektem práva, 

který je odlišný od osob svých společníků. Společnost s ručením omezeným může být 

založena jednou osobou, maximální počet společníků je omezen na 50. Pokud společnost 

s ručením omezeným zakládá pouze jedna osoba, nemůže být jediným zakladatelem nebo 

společníkem jiné společnosti s ručením omezeným. Společnost s ručením omezeným může 

být založena za účelem podnikání, ale i za jiným účelem např. humanitární pomoc. Řadí se 
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mezi kapitálové společnosti, ale proti akciové společnosti, která je typicky společností 

kapitálovou, by se dala díky některým znakům zařadit i mezi společnosti osobní, např. 

změna společenské smlouvy se může stále realizovat dohodou všech společníků, společníci 

mohou být společenskou smlouvou zavázáni k tomu, aby svou osobní činností 

uskutečňovali účel, pro který byla společnost zřízena. [1] 

Společnost s ručením omezeným tak přestavuje přechodnou formu, ve které jsou spojeny 

výhody charakteristické pro obě skupiny společností. Společnost odpovídá za porušení 

svých závazků celým svým majetkem, ale společníci již nepřebírají neomezené ručení za 

závazky společnosti, ale ručí pouze do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného do 

obchodního rejstříku. [1] 

Firma společnosti musí obsahovat v názvu firmy označení „společnost s ručením 

omezeným“, stačí ale zkratka buď „spol. s r.o.“ nebo „s.r.o.“ [4] 

 

2.3 Předpoklady vzniku společnosti s ručením omezeným  

2.3.1 Obchodní firma 

Obchodní firma je jednou z náležitostí společenské smlouvy a zakladatelské listiny 

společnosti s ručením omezeným, protože kdyby tahle náležitost ve smlouvě chyběla, byla 

by neplatná. Z obsahového hlediska se název firmy skládá z kmene firmy a dodatků. Kmen 

firmy společnosti s ručením omezeným můžeme tvořit věcně, osobně, fantazijně i smíšeně. 

Kmen tvořený věcně se odvozuje od předmětu podnikání firmy, kmen tvořený osobně se 

skládá nejčastěji ze jména a příjmení jednoho nebo více společníků, fantazijní firma je 

zpravidla abstraktní a nepodává informaci ani o osobě podnikatele, ani o předmětu 

podnikání. Je to pouze smyšlený název, který si společníci vymyslí. Je třeba dodržovat 

určité zásady při tvorbě obchodní firmy, např. firma nesmí být zaměnitelná s firmou jiného 

podnikatele, nesmí působit klamavě tzn., že nesmí vzbuzovat klamnou představu o 

podnikateli nebo předmětu podnikání. [7] 

2.3.2 Sídlo společnosti 

Sídlo společnosti s ručením omezeným je adresa, která je jako sídlo zapsaná v obchodním 

rejstříku nebo v jiné evidenci. Za adresu sídla právnických osob je nutno považovat celou 

adresu, tzn. název obce, ulici i číslo popisné. Sídlo společnosti může být také v bytě, ale 
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pouze za předpokladu, že to umožňuje povaha předmětu podnikání. Podnikatel je povinen 

při návrhu na zápis nebo změny sídla v obchodním rejstříku doložit právní důvod užívání 

prostor, do nichž umístil své sídlo. K tomu je potřeba písemné prohlášení vlastníka 

nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde je sídlo umístněno, že s umístěním 

souhlasí. Zápis sídla společnosti se dokládá i výpisem z katastru nemovitostí ne starším 3 

měsíců. Podpis vlastníka nemovitosti nemusí být úředně ověřený. [7] 

2.3.3 Identifikační číslo 

Jde o číselný kód, který slouží k identifikaci ekonomického subjektu. Ekonomický subjekt 

je jak každá právnická, tak fyzická osoba, která má postavení podnikatele. Jde o číslo, 

které slouží k jednoznačné identifikaci ekonomického subjektu. Každému ekonomickému 

subjektu je přiděleno jedno identifikační číslo. Způsob tvorby identifikačních čísel stanoví 

Český statistický úřad. 

Každá společnost s ručením omezeným získává své identifikační číslo až po zapsání 

společnosti do obchodního rejstříku a tyto čísla přiděluje rejstříkový soud. [7] 

2.3.4 Podnikatelské oprávnění 

Dalším předpokladem vzniku společnosti s ručením omezeným, založenou za účelem 

podnikání, je získání podnikatelského oprávnění. Podnikatel před vznikem společnosti je 

povinen prokázat, že nejpozději dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku mu 

vznikne živnostenské či jiné oprávnění k činnosti, která má být jako předmět činnosti 

zapsána do obchodního rejstříku. [7] 

Průkazem živnostenského oprávnění se rozumí ve smyslu živnostenského zákona buď 

živnostenský list, nebo koncesní listina vydaná příslušným živnostenským úřadem. 

Živnostenský list nebo koncesní listina může být vydána pouze na ty podnikatelské 

činnosti, které lze na základě živnostenského zákona považovat za živnosti. [8] 

Za živnost se nepovažuje například restaurování kulturních památek nebo jejich částí, 

činnosti lékařů, lékárníků, veterinárních pracovníků, dále činnosti advokátů, notářů, znalců 

a tlumočníků, auditorů a daňových poradců. Mezi živnosti také nepatří činnost bank, 

pojišťoven, zajišťoven, pojišťovacích agentů, penzijních fondů, spořitelních a úvěrových 

družstev, pořádání loterií, historická činnost a další. 

Živnosti dělíme na řemeslné, vázané, volné a koncesované. [8] 
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2.3.5 Základní kapitál  

Základní kapitál společnosti s ručením mezeným je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i 

nepeněžitých vkladů všech společníků do společnosti. [4] 

Základní kapitál je součástí vlastního kapitálu společnosti a tudíž tvoří vlastní zdroje 

financování obchodního majetku společnosti a v rozvaze se vykazuje na straně pasiv. 

Určení výše základního kapitálu se zapisuje do obchodního rejstříku. Výše základního 

kapitálu je podstatnou náležitostí společenské smlouvy či zakladatelské listiny společnosti 

s ručením omezeným a k její změně může dojít pouze při zvýšení nebo snížení základního 

kapitálu. [7] 

Minimální výše základního kapitálu je 200 000 Kč s platností od 1. 1. 2001. Je-li základní 

kapitál splácen peněžitými vklady společníků, musí být před zápisem společnosti do 

obchodního rejstříku splaceno nejméně 30 %, celková výše splacených peněžitých vkladů 

spolu s hodnotou splacených nepeněžitých vkladů musí však činit alespoň 100 000 Kč. 

Pokud je společnost zakládána pouze jedním zakladatelem, může být zapsána do 

obchodního rejstříku pouze při splacení celého základního kapitálu. [6]  

2.3.6 Vklady společníků  

Vkladem společníka je souhrn peněžních prostředků nebo jiných hodnot ocenitelných 

penězi, které se určitá osoba zavazuje vložit do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení 

účasti ve společnosti. [7] 

Minimální vklad jednoho společníka je 20 000 Kč. Vklady mohou být peněžité nebo 

nepeněžité. Na základním kapitálu se může podílet každý společník pouze jedním 

vkladem. Výše tohoto vkladu se může u každého společníka lišit, ale musí být dělitelná na 

celé tisíce. Celková výše vkladů musí být totožná s výší základního kapitálu společnosti. 

Jestliže společníci vkládají do společnosti nepeněžité vklady, musí být ve společenské 

smlouvě stanoven předmět nepeněžitého vkladu a částka, která se započítává na vklad 

společníka. Společník musí splatit vklad ve lhůtě určené ve společenské smlouvě, 

nejpozději ale do pěti let od vzniku společnosti. Za nesplnění podmínek, může být 

společník ze společnosti vyloučen. [4] 
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2.3.7 Obchodní podíl 

Obchodní podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a 

povinnosti. Výše podílu je určena poměrem vkladu společníka k základnímu kapitálu 

společnosti. Každý společník má ve společnosti pouze jeden obchodní podíl, může pouze 

zvýšit daný vklad a tím zvýší i jeho obchodní podíl. Jeden obchodní podíl může připadat 

více osobám. Se souhlasem valné hromady může společník převést svůj obchodní podíl na 

jiného společníka. [4] 

2.3.7.1 Práva a povinnosti společníků  

Z účasti společníka na obchodní společnosti plynou určitá práva a povinnosti 

Práva společníka 

• Práva majetková – každý společník má právo podílet se na zisku společnosti, právo 

na majetkové vypořádání při ukončení účasti společníka ve společnosti nebo při 

likvidaci společnosti. 

• Práva nemajetková – společník může ovlivňovat řízení společnosti rozhodováním 

na valné hromadě, dále může požadovat jednatele společnosti informace o 

záležitostech společnosti či nahlížet do dokladů společnosti. 

Povinnosti společníka 

• Povinnosti majetkové – hlavní povinností každého zakládajícího společníka je 

splatit základní kapitál do společnosti ve stanovené výši a do určité doby. [6] 

 

2.4 Společenská smlouva  

Společnost s ručením omezeným je založena uzavřením společenské smlouvy, která 

upravuje práva a povinnosti společníků. 

Společenská smlouva musí být sepsána písemně formou notářského zápisu a podpisy 

zakladatelů musí být úředně ověřeny. [6] 

Společníci – fyzické osoby, podepisují smlouvu osobně nebo ji podepisují jejich 

zmocněnci. 
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Jménem společníků – právnických osob, smlouvu podepisuje statutární orgán, popřípadě 

členové statutárního orgánu, kteří jsou oprávněni jednat za společnost nebo zmocněnec. 

Zmocněncem může být buď fyzická, nebo právnická osoba. Plná moc zmocněnce pro 

podpis společenské smlouvy musí být písemná a podpis zmocnitele musí být úředně 

ověřen. [7] 

2.4.1 Potřebné náležitosti společenské smlouvy: 

• Obchodní název firmy a sídlo společnosti. 

• Předmět podnikatelské činnosti. 

• Hodnota základního kapitálu společnosti. 

• Výše vkladu každého ze společníků včetně způsobu a lhůty splácení vkladu. 

• Jednání a podepisování za společnost - jména a bydliště prvních jednatelů 

společnosti a způsob jednání za společnost. 

• Orgány společnosti – valná hromada, práva a povinnosti jednatelů, dozorčí rada. 

• Fondy společnosti, účetnictví, výkazy. 

• Závěrečná ustanovení. [11] 

2.4.2 Změna společenské smlouvy  

Změna společenské smlouvy musí být odsouhlasena všemi společníky nebo rozhodnutím 

valné hromady. Změna obsahu společenské smlouvy musí být zpečetěna formou 

notářského zápisu, v němž musí být uvedeni jmenovitě všichni ze společníků společnosti. 

Nové znění společenské smlouvy musí být zveřejněno ve sbírce listin u příslušného 

rejstříkového soudu. [4] 

 

2.5 Orgány společnosti 

2.5.1 Valná hromada 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valná hromada schvaluje jednání 

učiněná jménem společnosti před jejím vznikem, schvaluje účetní závěrku, rozdělení zisku, 

popř. úhradu ztráty, stanovy a jiné změny. Rozhoduje o změně obsahu společenské 
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smlouvy, o snížení či zvýšení základního kapitálu. Valná hromada také jmenuje, odvolává 

a odměňuje jednatele společnosti a jednotlivé členy dozorčí rady, rozhoduje o fúzi, 

převodu jmění na společníka, rozdělení jmění a o změně právní formy. 

Valnou hromadu svolávají jednatelé zpravidla nejméně jednou za rok. [4] 

2.5.2 Jednatelé 

Jednatelé jsou statutárním orgánem společnosti. Je-li ve společnosti více jednatelů, každý 

jedná za společnost samostatně. Omezit jednatelská oprávnění může pouze společenská 

smlouva, stanovy nebo valná hromada. Jednatelé jsou jmenováni valnou hromadou z řad 

společníků nebo jiných fyzických osob. [4] 

2.5.3 Dozorčí rada 

Dozorčí rada není u společnosti s ručením omezeným povinná, zřizuje se pouze v případě, 

že tak učiní společenská smlouva. Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou. 

Minimální počet členů dozorčí rady jsou 3 a nesmí jím být jednatel společnosti. [4] 

 

2.6 Údaje zapisované do obchodního rejstříku 

Při vzniku a změnách společnosti s ručením omezeným se zapisují do obchodního rejstříku 

tyto údaje: 

a) firma a sídlo společnosti s ručením omezeným, 

b) předmět podnikání, 

c) právní forma, 

d) identifikační číslo, 

e) jméno a bydliště, popřípadě firma a sídlo jednatelů, včetně způsobu, jakým jednají 

jménem společnosti, a den vniku, zániku jejich funkce, 

f) jméno a bydliště prokuristy, způsob jakým jedná za společnost 

g) výše základního kapitálu, 

h) výše vkladu každého ze společníků a rozsah splacení těchto vkladů, 
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i) výše podílu každého společníka, 

j) zástavní právo k obchodnímu podílu bylo-li zřízeno, 

k) jméno a bydliště členů dozorčí rady, pokud byl zřízen a den vzniku popřípadě 

zániku jejich funkce. [7] 

 

2.7 Převod obchodního podílu  

K převodu obchodního podílu dochází na základě smlouvy. Smlouvu o převodu 

obchodního podílu stručně upravuje § 113 odst. 3 obchZ. [4] 

2.7.1 Smlouva o převodu obchodního podílu 

Smlouva o převodu obchodního podílu musí mít písemnou formu a nabyvatel, který není 

společníkem, v ní musí prohlásit, že přistupuje ke společenské smlouvě. Podpisy musí být 

úředně ověřeny. [6] 

K tomu, aby bylo možné platně uzavřít smlouvu o převodu obchodního podílu, je 

nezbytné, aby obchodní podíl byl převoditelný a aby byly splněny další předpoklady 

vyžadované zákonem nebo společenskou smlouvou k převodu obchodního podílu. [6] 

Smlouva o převodu obchodního podílu se vždy řídí obchodním zákoníkem bez ohledu na 

účastníky smlouvy. Smlouvou lze obchodní podíl převést jak úplatně, tak bezplatně, tak i 

za účelem zajištění závazku. [6] 

2.7.1.1 Náležitosti smlouvy o převodu obchodního podílu 

Zákon výslovně neurčuje obsahové náležitosti smlouvy. Smlouva musí obsahovat určení 

smluvních stran a obchodního podílu, který je předmětem převodu. Vzhledem k tomu, že 

převod může být buď úplatný, nebo bezúplatný, dovolila soudní praxe další podstatnou 

náležitost smlouvy o převodu obchodního podílu, a to určení, zda má dojít k úplatnému 

nebo bezúplatnému převodu obchodního podílu, neboť jinak je projev vůle smluvních stran 

neurčitý. Pokud toto ujednání ve smlouvě chybí, zákon nestanoví domněnku bezplatnosti 

nebo úplatnosti převodu. Pokud jde o převod úplatný, musí smlouva obsahovat výši úplaty 

nebo způsob jejího určení, neboť neplatí zákonná domněnka obvyklé ceny jako při 

uzavírání kupní smlouvy. Pokud by smlouva jen ujednání o úplatnosti převodu, a výše 
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úplaty dohodnuta nebyla nebo byla dohodnuta ústně, je smlouva neplatná buď pro 

neurčitost, nebo pro nedostatek formy. [5] 

Pokud je nabyvatelem obchodního podílu osoba, která není dosud společníkem, je další 

podstatnou částí smlouvy prohlášení nabyvatele obchodního podílu, že přistupuje ke 

společenské smlouvě. [5] 

Ve smlouvě o převodu obchodního podílu budou obsažena i další ujednání. Zejména 

ujednání o způsobu a době splatnosti ceny při úplatném převodu obchodního podílu. 

Jestliže toto ujednání ve smlouvě obsaženo nebude, nezpůsobí to neplatnost smlouvy, ale 

použijí se obecná ustanovení obchodního zákoníku o splnění peněžitých závazků. [5] 

Pokud bude předmětem smlouvy obchodní podíl, který umožní ovládnutí společnosti, bude 

smlouva obsahovat i prohlášení převodce ve vztahu k hospodářské situaci ve společnosti. 

Pokud bude toto prohlášení nepravdivé, bude smlouva neplatná nebo může nabyvatel 

odstoupit od smlouvy. [5] 

Smlouva o převodu obchodního podílu může také obsahovat další ujednání jako předkupní 

právo pro převodce obchodního podílu, právo zpětného prodeje nebo zpětné koupě nebo 

odkládací či rozhodovací podmínky. [5] 

Převod obchodního podílu bývá zpravidla za úplatu, ale může být i bezúplatný. Úplata za 

převod obchodního podílu je u společníka, který je fyzickou osobou, buď ostatním 

příjmem podle § 10, tedy podléhá zdanění sazbou DPFO a sice 15 %, a nebo může být 

příjmem od daně osvobozeným podle § 4 ZDP. U s. r. o. vstupuje do ZD příjem z převodu 

obchodního podílu snížený o nabývací cenu podílu a vždy podléhá zdanění DPPO, za rok 

2009 sazbou 20 % a od roku 2010 sazbou 19 %. [6] 

 

 

 



 

 

II ANALYTICKÁ ČÁST 
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3 PROFIL SPOLEČNOSTI 

Společnost vznikla dnem zápisu v obchodním rejstříku 28. 12. 2005 v oddíle C, vložka 

28974 s názvem Ekonomický a poradenský servis s.r.o. 

 

3.1 Předmět činnosti 

EPS s. r. o. vznikla jako účetní a poradenská firma nabízející služby v oblasti zakládání a 

správy společností v České republice. Zakladatelé společnosti se zpracováním daňové 

evidence a vedením účetnictví včetně zpracování mezd zabývají od roku 1993.  

Společnost nabízí klientům komplexní servis od založení společnosti až po odborné 

související poradenství, včetně vedení účetnictví, mzdové a personální agendy. Společnost 

se zabývá prodejem „ready-made“ společností. Tato mateřská společnost zakládá své 

dceřiné společnosti za účelem jejího dalšího prodeje potencionálním klientům.  
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4 CHARAKTERISTIKA READY-MADE SPOLEČNOSTÍ 

Největší výhodou ready-made společnosti je především rychlost, s jakou je možné za 

odkoupenou společnost jednat. Lze ji získat prostřednictvím internetu během několika 

hodin. Pokud se rozhodnete založit si firmu sami, může Vám to trvat i několik týdnů. 

V poslední době se také čím dál víc setkáváme s problémem zamítnutí názvu společností 

při prvozápisu. Podle obchodního zákoníku nesmí být firma zaměnitelná s firmou jiného 

podnikatele a nesmí působit klamavě. S přibývajícím počtem obchodních společností, které 

se zapisují do obchodního rejstříku, to ale není vždy jednoduché. V případě zamítnutí 

prvozápisu začínáte znovu s nemalou finanční a časovou ztrátou.  

S odkoupenou ready-made společností můžete začít jednat takřka okamžitě. Změna 

jednatele a společníka je účinná okamžitě, jestliže splňuje jednatel zákonné podmínky, 

nemůže soud jeho zápis do obchodního rejstříku zamítnout. Další výhodou oproti tomu, 

když si zakládáte společnost sami, je již složený základní kapitál, tzn., že již nemusíte 

skládat na zvláštní účet v bance základní kapitál a prostředky tam deponovat do zápisu 

společnosti do obchodního rejstříku.  
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5 POSTUP PŘI ZALOŽENÍ S. R. O.  

 

Aby mohla jakákoliv společnost vzniknout, musí si každý podnikatel ujasnit některé kroky: 

5.1 Název obchodní firmy  

Jedním z předpokladů vzniku společnosti s ručením omezeným je vytvoření její obchodní 

firmy. Zamýšlenou obchodní firmou je nutno důkladně prolustrovat v OR na internetu, 

neboť nevhodná, tedy zaměnitelná obchodní firma je nejčastější důvod pro zamítnutí 

zápisu společnosti do OR. Navrhovaný název společnosti nelze dopředu relevantně ověřit, 

posouzení je vždy subjektivní podle vyšší soudní úřednice. EPS s. r. o. se snaží vždy 

obchodní firmy zapisovaných společností důkladně prolustrovat a většinou používá 

dvouslovné názvy. 

 

5.2 Sídlo společnosti  

Součástí podání návrhu na zápis je také souhlas vlastníka nemovitosti, ve které má být 

umístěno sídlo společnosti. Souhlas podepisuje vlastník, v případě více vlastníků, souhlas 

musí být udělen většinou spoluvlastníků. Podpisy nemusí být úředně ověřeny. Přílohou 

souhlasu musí být také výpis z katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce, kterým vlastníci 

dokládají oprávnění s nemovitostí nakládat. Společnost EPS s. r. o. nabízí služby tzv. 

office house, což je umístění sídla ve vlastní nemovitosti. 

Firma EPS s. r. o. zaručuje řádné přebírání pošty včetně administrativního zpracování, po 

té okamžitě tuhle skutečnost avizuje klientovi prostřednictvím emailu, SMS zprávou nebo 

telefonicky, vede knihu přijaté pošty každého klienta, zajišťuje přeposílání zásilek podle 

instrukcí klienta nebo ukládá všechny zásilky ve složce dané firmy a připravuje 

k osobnímu převzetí. 

Společnost EPS s. r. o. pro klienty dále poskytuje zasedací místnost. V rámci této služby 

nabízí firma zajištění občerstvení, technické zázemí a administrativní podporu. 
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5.3 Podnikatelské oprávnění 

Zakládané ready-made společnosti mají zapsán v OR předmět podnikání, který není 

živností, pronájem bytů a nebytových prostor.  

 

5.4 Jednatel 

Výpis z rejstříku trestů, kterým prokazuje jednatel svou bezúhonnost, lze dnes již vyžádat 

na počkání na Czech pointech nebo u notářů a proto se většinou získává až při samotném 

převodu společnosti na schůzce v notářské kanceláři. Jednatel musí podepsat čestné 

prohlášení, ve kterém souhlasí se svých ustanovením do funkce jednatele, souhlasí se 

zápisem své osoby do OR a prohlašuje, že splňuje podmínky pro provozování živnosti. 

Podpis na čestném prohlášení jednatele musí být úředně ověřen a spolu s podpisových 

vzorem se zakládá do sbírky listin v elektronické podobě a je přístupný k nahlédnutí ve 

sbírce listin v OR. V případě, že je jednatelem jmenován občan jiného státu EU, dokládá 

bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů pouze země občanství. 

 

5.5 Způsob jednání za společnost 

V případě, že má společnost jediného jednatele, jedná tento jednatel samostatně, ale 

v případě, že společnost řídí více jednatelů, musí být ve společenské smlouvě stanoven 

způsob jednání za společnost. Obvykle jedná každý samostatně, ale je možné omezit 

jednatelské oprávnění a stanovit způsob jednání, že jednají a podepisují společně, případně 

jinak vymezit. 

 

5.6 Společníci  

Zakládané ready made společnosti mají jediného společníka, právnickou osobu  

EPS s. r. o., která vlastní 100% obchodní podíl.  
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5.7 Základní kapitál 

Základní kapitál splácí zakladatel společnost EPS s. r. o. na zvláštní účet pro správu 

vkladu. Jako jediný společník musí složit celých 100%, tedy 200.000 Kč před vznikem 

společnosti. Banka vystaví zakladateli potvrzení o splacení ZK a jeho deponování na 

zvláštním účtu. Se složenými penězi nelze až do zápisu disponovat a po vzniku společnosti 

je povinen správce vkladu je předat včetně úroků společnosti. EPS s. r. o. účty po vzniku 

společnosti ruší a základní kapitál převádí do pokladny společnosti. Je to z praktických 

důvodů, neboť většina nabyvatelů si chce zvolit svou banku a o předem založené běžné 

účty nejevili klienti zájem. 

 

5.8 Notářský zápis 

Zakladatelská listina společnosti musí být podle českého obchodního práva formou 

notářského zápisu a obsahuje všechny náležitosti, které jsem zmínila v předešlých bodech. 

Notářský zápis podepisuje jediný zakladatel v případě více zakladatelů všichni společníci. 

Tímto rozhodnutím jediného společníka případně rozhodnutím společníků a podpisem 

notářského zápisu o založení obchodní společnosti je společnost založena. 

 

5.9 Podání návrhu na zápis do OR 

K podání na návrh zápisu do OR slouží závazný formulář, který je přílohou k vyhlášce 

250/2005 Sb. Formulář vyplní navrhovatel, tedy zakladatel přesně podle předtisku, 

navrhovatel připojí úředně ověřený vlastnoruční podpis a připojí povinné přílohy.  

 

Povinné přílohy jsou také uvedené ve výše zmíněné vyhlášce a jsou to hlavně:  

• Zakladatelská listina formou notářského zápisu 

• Souhlas vlastníka s umístěním sídla – viz příloha 

• Výpis z katastru nemovitostí 

• Výpis z rejstříku trestů jednatele 

• Čestné prohlášení a podpisový vzor jednatele – viz příloha 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 39 

 

• Prohlášení správce vkladu  

• Potvrzení banky o splaceném ZK 
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6 PRAKTICKÝ PŘÍKLAD NA ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI  

 

6.1 Účtování založení s. r. o. 

Nyní se pokusím nastínit několik variant účtování založení společnosti s ručením 

omezeným a následně tyto založené společnosti prodám potencionálním klientům a 

zaúčtuji všechny potřebné účetní operace související s převodem společnosti. Závěrem 

doporučím nejvhodnější řešení postupu účtování.  

Rozhodla jsem se, že se pokusím na příkladu zaúčtovat založení společnosti ve dvou 

variantách, v první variantě jsem použila pro založení fiktivní firmu XXX s. r. o. a při 

druhé variantě jsem nastínila účtování založení společnosti YYY s. r. o. 

 

6.2 Zřizovací výdaje 

V souvislosti se založením společnosti vznikly tyto zřizovací výdaje: 

Tab. 1. Zřizovací výdaje společnosti s ručením omezeným 

1.    Notářský zápis - odměna notáři 4 200 Kč 

2.    Správní poplatky - kolky 5 000 Kč 

3.    Ověřování listin, podpisů   180 Kč 

4.    Poplatky bance   500 Kč 

     CELKOVÉ VÝDAJE 9 880 Kč 
Zdroj: vlastní 

 

6.3 Založení XXX s. r. o. 

Společnost EPS s. r. o. založí jako mateřská firma svou dceřinou společnost XXX s. r. o. a 

uhradí tak všechny zřizovací výdaje dceřiné společnosti včetně složení základního kapitálu 

v bance. Jednou z možných variant postupu účtování by bylo možné tyto skutečnosti 

zaúčtovat do pohledávek za společností XXX s. r. o. na účet 378 – jiné pohledávky, na 

tento účet se zaúčtuje v tomto případě jak složení základního kapitálu, tak již zmíněné 
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zřizovací výdaje. Po zápisu do OR EPS s. r. o. přeúčtuje zřizovací výdaje nově vzniklé 

společnosti. Zřizovací výdaje tedy vstupují do nákladů společnosti XXX s. r. o. 

6.3.1 Postup účtování u EPS s. r. o. 

Tab. 2. Založení společnosti XXX s. r. o. – 1. varianta 

DATUM TEXT ČÁSTKA MD D 

5.1.2010 Notářský zápis - odměna notáři     4 200 Kč 378 211 

5.1.2010 Správní poplatek - OR     5 000 Kč 378 211 

5.1.2010 Ověřování        180 Kč 378 211 

7.1.2010 Složení ZK 200 000 Kč 378 211 

7.1.2010 Poplatek bance        500 Kč 378 211 

14.1.2010 Zápis do OR 200 000 Kč 258 367 

14.1.2010 Úhrada ZK nabyvatelem 200 000 Kč 367 378 

15.3.2010 Přeúčtování zřizovacích výdajů     9 880 Kč 211 378 

Zdroj: vlastní 

Při založení společnosti XXX s. r. o. jsem použila tyto čísla účtů: 

211 – Pokladna 

258 – Krátkodobý finanční majetek 

367 – Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů 

378 – Jiné pohledávky 

 

6.4 Zápis XXX s. r. o. do OR 

Zápis společnosti XXX s. r. o. firma EPS s. r. o. zaúčtuje na účet 258 – krátkodobý 

finanční majetek. Na zmíněný účet vstupuje pouze částka 200 000,- Kč, tedy ve výši 

splaceného základního kapitálu.  

Tab. 3 Zápis do OR společnosti XXX s. r. o. 

DATUM TEXT  ČÁSTKA MD D 

14.1.2010   Zápis do OR   200 000 Kč 258 367 

 Zdroj: vlastní  
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6.5 Založení YYY s. r. o.  

Společnost EPS s. r. o. založí stejně jako v předchozím případě dceřinou společnost 

YYY s. r. o. Jednatel mateřské společnosti uhradí všechny náklady spojené se založením 

dceřiné společnosti, složí základní kapitál na příslušný bankovní účet a zaúčtuje tyto 

výdaje na účet 259 – pořízení krátkodobého finančního majetku. 

6.5.1 Postup účtování 

Tab. 4. Založení společnosti YYY s. r. o. - 2. varianta 

DATUM TEXT ČÁSTKA MD D 

5.1.2010   Notářský zápis - odměna notáři             4 200 Kč  259 211 

5.1.2010   Správní poplatek - OR             5 000 Kč  259 211 

5.1.2010   Ověřování                180 Kč  259 211 

7.1.2010   Složení ZK         200 000 Kč  259 211 

7.1.2010   Poplatek bance                500 Kč  259 211 

14.1.2010   Zápis do OR         209 880 Kč  258 259 

Zdroj: vlastní 

 

6.6 Zápis společnosti YYY s. r. o. do OR 

Po vzniku společnosti respektive po zápisu společnosti YYY s. r. o. do OR tyto zřizovací 

výdaje vstupují do pořizovací ceny společnosti na účet 258 – krátkodobý finanční majetek. 

Do pořizovací ceny vstupuje jak základní kapitál, tak s tím spojené zřizovací výdaje. 

Tab. 5. Zápis do OR společnosti YYY s. r. o. 

DATUM TEXT ČÁSTKA MD D 

14.1.2010   Zápis do OR 209 880 Kč 258 259 

 Zdroj: vlastní 

Společnost YYY s. r. o. je tímto zápisem do OR rejstříku v majetku společnosti 

EPS s. r. o., je připravena k prodeji a čeká na potencionálního klienta.  
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Při založení společnosti YYY s. r. o. jsem použila tyto čísla účtů: 

211 – Pokladna 

258 – Krátkodobý finanční majetek 

259 – Pořízení krátkodobého finančního majetku 
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7 PRODEJ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 

Společnost EPS s. r. o. má neustále několik čerstvě založených společností  

tzv. ready-made“ společností, které jsou nabízeny k okamžitému převodu potencionálním 

klientům. Část zájemců o společnosti kontaktuje prodávající společnost prostřednictvím 

internetu přes webové stránky, avšak převážná většina nových nabyvatelů přichází na 

doporučení spokojených klientů, kteří si společnost touto formou pořídili v minulosti. 

Zájemci vybírají nabízené společnosti buď podle obchodní firmy (názvu), nebo podle data 

zápisu do obchodního rejstříku. Také již zmíněné společnosti s ručením omezením, jejíž 

založení jsem popsala v předchozí části bakalářské práce, jsou připraveny k prodeji. 

 

7.1 Kroky nutné k získání ready-made společnosti 

7.1.1 První kontakt s klientem 

Zájemce o koupi společnosti kontaktuje prostřednictví emailu nebo telefonicky zástupce 

společnosti Ekonomický a poradenský servis s. r. o. ve věci koupě společnosti a vyžádá si 

elektronický formulář pro zaslání podkladů pro změnu zakladatelské listiny, který si 

můžete prohlédnout v příloze nebo si sjedná s prodejcem osobní schůzku.  

7.1.2 Vyplnění formuláře 

Již zmíněný formulář obsahuje předtištěné skutečnosti, které se obvykle při převodu 

společnosti mění. Jedná se o změnu obchodní firmy, změnu sídla, doplnění předmětu 

podnikání, změnu jednatelů, změnu společníka, případně další změny ve společenské 

smlouvě společnosti. Vyplněný formulář zašle zájemce emailem prodávající společnosti 

nebo jej vyplní společně na osobní schůzce. Takto vyplněný formulář slouží jako podklad 

pro přípravu dokumentů a změnu společenské smlouvy. Tento formulář dokládám 

v příloze mé práce na konci dokumentu, takže se o jeho obsahu můžete sami přesvědčit. 

7.1.3 Připravení dokumentů 

Na základě informací uvedených ve formuláři poradenská společnost doplní společnosti 

živnosti požadované budoucím společníkem, připraví veškeré dokumenty potřebné pro 

změnu zápisu v OR a předá notáři údaje pro změnu společenské smlouvy, která musí být 

provedena formou notářského zápisu. Zároveň sjedná s notářem termín schůzky. 
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7.1.4 Kontrola dokumentů klientem 

V předem ujednaný termín se dostaví nový společník nebo společníci na schůzku do 

kanceláře převádějící společnosti. Společně zkontrolují připravené dokumenty, nabyvatel 

předá převodci výpisy z rejstříku trestů jednatelů, případně souhlas vlastníka s umístěním 

sídla nebo další doklady. 

7.1.5 Jednání u notáře 

Pak následuje jednání u notáře, kde převodce jako jediný společník provede rozhodnutí 

jediného společníka v působnosti valné hromady a změní společenskou smlouvu podle 

požadavků nových společníků a notář vyhotoví notářský zápis tohoto rozhodnutí. Zároveň 

se notářsky ověří podpisy na potřebných dokumentech a na smlouvách o převodu 

obchodních podílů. Podpisem smluv došlo k převodu obchodních podílů a tím ke změně 

společníků v převáděné společnosti. 

7.1.6 Rozhodnutí jediného společníka 

Všechny změny provedené rozhodnutím jediného společníka a zapsané v notářském zápise 

jsou účinné okamžitě a noví jednatelé mohou za společnost okamžitě jednat. To, že jsou 

jednatelé společnosti, prokazují notářským zápisem. Jediná změna, která je účinná až 

změnou zápisu v OR, je změna obchodní firmy, tedy názvu společnosti. 

7.1.7 Změna zápisu 

Převádějící společnost, nyní již bývalý společník si ponechá dokumenty nutné pro změnu 

zápisu v OR, provede naskenování dokumentů, které se zakládají do sbírky listin, a podá 

návrh na změnu zápisu v OR. Tím dokončí převod společnosti také formálně. 
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8 PRAKTICKÝ PŘÍKLAD NA PŘEVOD SPOLEČNOSTI 

Zájemce o koupi „ready-made“ společnosti kontaktoval prostřednictvím webových stránek 

společnost EPS s. r. o., vyžádal si potřebné informace a nechal si elektronicky zaslat 

formulář k vyplnění podkladů pro změnu společenské zakladatelské listiny a zápisu v OR. 

Ze seznamu nabízených společností si vybral konkrétní společnost s ručením omezeným  

 

Na základě přijatého formuláře připravila převádějící společnost v prodávané společnosti 

tyto změny: 

8.1 Změny ve formuláři 

8.1.1 Název obchodní firmy 

 Klient se rozhodl změnit obchodní firmu (název) společnosti s ručením omezeným na 

novou obchodní firmu XXX. Při změně obchodní firmy provádí EPS s. r. o. vždy 

důkladnou lustraci nového názvu společnosti, a není vždy možné klientům změnu 

obchodní firmy na jimi vymyšlený název doporučit. Požadavky na zaměnitelnost obchodní 

firmy s jinou již zapsanou obchodní firmou se v poslední době hodně zpřísnily.  

8.1.2 Sídlo společnosti 

Klient má zájem přestěhovat sídlo společnosti v rámci města Olomouce, avšak na jinou 

adresu. Společnost EPS s. r. o. využívá možností obchodného zákoníku a vymezuje 

v zakladatelských listinách při prvozápisu společností sídlo pouze obcí. Pro nabyvatele to 

má tu výhodu, že pokud stěhuje sídlo společnosti v rámci obce, nemusí chodit k notáři a 

měnit společenskou smlouvu. Tím ušetří peníze za notářské poplatky. Na základě podkladů 

ve formuláři společnost zaslala emailem klientovi k podpisu předepsaný souhlas vlastníka 

s umístěním sídla potřebný pro změnu zápisu. Podepsaný vlastníkem předá nabyvatel 

převodci na schůzce při převodu společnosti. 

8.1.3 Předmět podnikání 

Na základě požadavků nového společníka jsou při přípravě společnosti k převodu také 

doplňovány požadovaná živnostenská oprávnění. Volné živnosti doplňuje převádějící 

společnost automaticky, avšak pro živnosti řemeslné, vázané nebo koncesované si musí 

nový společník zajistit odpovědného zástupce, který splňuje odbornou způsobilost pro 
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požadovanou živnost. Pokud chce například doplnit řemeslnou živnost, musí doložit čestné 

prohlášení odpovědného zástupce, ve kterém konkrétní osoba souhlasí se svých 

ustanovením do funkce a průkaz odborné způsobilosti například výuční list. Podpis na 

prohlášení musí být úředně ověřen.  

8.1.4 Jednatel 

Noví společníci požadují rozšíření počtu jednatelů na 2. EPS s. r. o. na základě podkladů 

zapsaných v přijatém formuláři připraví pro nové jednatele potřebné dokumenty k ověření 

podpisů. Jedná se o čestné prohlášení jednatele a podpisový vzor jednatele. 

8.1.5 Způsob jednání za společnost 

Nabyvatelé obchodního podílu se rozhodli ponechat způsob jednání za společnost 

v původním stavu, tj. „jednatel jedná jménem společnosti samostatně“, ale v rámci této 

změny společenské smlouvy je možné vymezit jednání za společnost i jiným způsobem. 

8.1.6 Společníci  

Na základě zaslaných podkladů připraví EPS s. r. o. smlouvy o převodu obchodního podílu 

na nové společníky.  

8.1.7 Přihláška k registraci DPH a DPPO  

Na základě požadavků nového společníka uvedeného ve formuláři provedl stávající 

společník EPS s. r. o. registraci převáděné společnosti k DPPO a k DPH s účinností 

k požadovanému dni. 

 

8.2 Převod společnosti 

K datu 11.3.2010 se dostavili 2 budoucí společníci a zároveň budoucí jednatelé do 

kanceláře společnosti EPS s. r. o. Zaměstnanec převádějící společnosti projde a vysvětlí 

nabyvatelům připravované dokumenty, společně zkontrolují osobní data zúčastněných 

osob uvedených v dokumentech. Nabyvatelé předají zástupci převádějící společnosti 

souhlas vlastníka s umístěním sídla a výpis z katastru nemovitosti. Jednatel EPS s. r. o. 

jako zástupce převodce a 2 nabyvatelé a zároveň budoucí jednatelé se účastní schůzky u 

notáře, kde dochází ke změně zakladatelské listiny na společenskou smlouvu, k ověření 

podpisů na potřebných dokumentech a vyžádání výpisu z RT jednatelů. Po těchto úkonech 
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rozdělí zástupce převodce nyní již bývalý společník dokumenty převáděné společnosti  

na 2 hromádky, jednu si převezmou nově jmenovaní jednatelé a jedna zůstane u 

převádějící společnosti a bude z ní zkompletováno podání na OR.  

8.2.1 Dokumenty podané na OR 

• Návrh na změnu zápisu s ověřeným podpisem nového jednatele 

• Čestné prohlášení a podpisový vzor obou jednatelů s ověřenými podpisy 

• Výpisy z RT obou jednatelů 

• Souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti 

• Výpis z katastru nemovitostí  

• 2x smlouvy o převodu obchodního podílu s ověřenými podpisy 

• Přiložené CD s dokumenty v elektronické podobě obsahující: 

o Úplné znění zakladatelské listiny po provedených změnách 

o Čestné prohlášení a podpisový vzor jednatelů 

o Smlouvy o převodu obchodního podílu 

 

8.3 Změna zápisu v OR 

Na základě tohoto podání provede krajský soud změnu zápisu v OR. Zákonná lhůta  

je 7 dní a neprodleně odešle nový výpis z obchodního rejstříku současným jednatelům 

společnosti. 

 

8.4 Účtování prodeje s. r. o.  

Existuje více možností, jak bychom mohli zaúčtovat prodej společnosti s ručením 

omezeným. V následujícím příkladu se pokusím zaúčtovat převod obchodního podílu ve 

dvou variantách. První variantu účtování se pokusím nastínit pomocí prodeje fiktivní 

společnosti XXX s. r. o. a druhou variantu pomocí společnosti YYY s. r. o. V závěru 

doporučím nejvhodnější řešení postup účtování. 
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8.5 Prodej společnosti XXX s. r. o.  

Po kontrole připravených dokumentů odchází převodce s nabyvatelem k notáři. Zde 

provede převodce rozhodnutí jediného společníka, kde přizpůsobí společnost požadavkům 

nabyvatele. Notář o tomto úkonu sepíše notářský zápis. Společnost EPS s. r. o. jako 

převodce uhradí notářské poplatky a náklady na ověření podpisů na smlouvách o převodu 

obchodního podílu. Po té uhradí soudní poplatek zakoupením kolkové známky ve výši 

1 000 Kč. Kolek se nalepí na formulář návrhu na změnu zápisu v obchodním rejstříku. 

EPS s. r. o. jako převodce vyúčtuje nabyvateli tyto platby: 

• vystaví fakturu společnosti XXX s. r. o. na částku 5 750 Kč, ve které přeúčtuje 

všechny výdaje spojené s prodejem společnosti, jak organizace valné hromady, tak 

přeúčtování všech správních poplatků, jako je správní poplatek na OR a ověřování. 

Společnost XXX s. r. o. tuto fakturu uhradí v hotovosti po převodu obchodního 

podílu. 

• Společnost XXX s. r. o. uhradí v hotovosti náklady související se založením 

společnosti, tedy zřizovací výdaje hrazené EPS s. r. o. ve výši 9 880 Kč. 

• Uhradí obchodní cenu podílu dle smlouvy o převodu obchodního podílu sjednána 

smluvní cena ve výši 213 370 Kč. 

• Převodce předá nabyvateli zůstatek pokladny společnosti ve výši 184 370 Kč. 

Obvykle se provádí zápočtem k ceně obchodního podílu a převodce uhradí pouze 

rozdíl.  

8.5.1 Postup účtování u společnosti EPS s. r. o. 

Tab. 6. Prodej společnosti XXX s. r. o. 

DATUM TEXT ČÁSTKA MD D 

11.3.2010 Organizace valné hromady (odměna notáři)    4 600 Kč  518001 211 

11.3.2010 Správní poplatek OR - kolek    1 000 Kč 378 211 

11.3.2010 Ověřování       150 Kč 378 211 

15.3.2010 VF - organizace valné hromady    4 600 Kč  311 602001 

 správní poplatek OR – kolek     1 000 Kč  311 378 
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 Ověřování        150 Kč  311 378 

15.3.2010 Úhrada VF     5 750 Kč  211 311 

15.3.2010 Prodej XXX s. r. o.  213 370 Kč  211 661 

15.3.2010 Přeúčtování zřizovacích výdajů     9 880 Kč 211 378 

16.3.2010 Vyřazení XXX s. r. o.  200 000 Kč 561 211 

 ZISK (VÝNOSY-NÁKLADY)   13 370 Kč     
Zdroj: vlastní 

 

8.6 Vyřazení společnosti XXX s. r. o.  

Při převodu společnosti XXX s. r. o. na nového společníka sice firma EPS s. r. o. uhradí 

náklady spojené s převodem prodávané společnosti, ale tyto náklady vyfakturuje hned po 

prodeji společnosti. Při vyřazení společnosti XXX s. r. o. tak společnost vyřadí firma  

EPS s. r. o. pouze v ceně pořízení, tedy 200 000,- Kč do nákladů na účet 561 – prodané 

cenné papíry a podíly souvztažně s účtem 258 – krátkodobý finanční majetek na straně D. 

Tab. 7 Vyřazení společnosti XXX s. r. o. 

DATUM TEXT ČÁSTKA MD D 

16.3.010   Vyřazení XXX s. r. o.  200 000 Kč 561 258 

Zdroj: vlastní 

 

Při prodeji a zároveň při vyřazení společnosti XXX s. r. o. jsem použila tyto čísla účtů: 

211 – Pokladna 

258 – Krátkodobý finanční majetek 

311 – Odběratelé 

378 – Ostatní pohledávky 

518001 – Ostatní služby – související s prodejem s. r. o.  

561 – Prodané cenné papíry a podíly 

661 – Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 
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Z této varianty účtování plyne nevýhoda pro společnosti EPS s. r. o., že potencionální 

zájemce, tedy budoucí nabyvatel o nově vzniklou společnost, si dovede velice snadno 

spočítat, jaká je marže tedy zisk zakládající společnosti. Tato forma účtování je zároveň 

velice složitá a zdlouhavá. 

Výhodou pro nabyvatele je to, že zřizovací výdaje společnosti a výdaje související 

s převodem jsou u převáděné společnosti XXX s. r. o daňově uznatelným nákladem.  

 

8.7 Prodej společnosti YYY s. r. o. 

Při převodu společnosti YYY s. r. o. na nového společníka si firma EPS s. r. o. tento 

převod zaúčtuje do nákladů na účet 561 – prodané cenné papíry a podíly včetně všech 

správních poplatků. V těchto nákladech je zahrnuta odměna notáři za organizaci valné 

hromady, úhrada kolku 1 000 Kč, který se přilepí na smlouvu o převodu obchodního 

podílu. 

8.7.1 Postup účtování u společnosti EPS s. r. o.  

Tab. 8. Prodej YYY s. r. o. 

DATUM TEXT ČÁSTKA MD D 

11.3.2010 Organizace valné hromady (odměna notáři)       4 600 Kč  561 211 

15.3.2010 Správní poplatek – OR       1 000 Kč  561 211 

15.3.2010 Ověřování          150 Kč  561 211 

15.3.2010 Prodej YYY s. r. o.    229 000 Kč  211 661 

16.3.2010 Vyřazení s. r. o.    209 880 Kč  561 258 

  
ZISK (VÝNOSY-NÁKLADY)     13 370 Kč    

Zdroj: vlastní 

 

8.8 Vyřazení společnosti YYY s. r. o. 

Po prodeji dceřiné společnosti automaticky musí zaúčtovat prodaný obchodní podíl do 

nákladů na účet 561 – prodané cenné papíry a podíly a zároveň na stranu D musí vyřadit 

tuto společnosti ze svého krátkodobého finančního majetku z účtu 258 – krátkodobý 

finanční majetek. Tento majetek vyřadí v pořizovací ceně, tedy 209 880 Kč. 
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Tab. 9. Vyřazení společnosti YYY s. r. o. 

DATUM TEXT ČÁSTKA MD D 

16.3.2010   Vyřazení YYY s. r. o.  209 880 Kč 561 258 

Zdroj: vlastní 

 

Při prodeji a zároveň vyřazení společnosti YYY s. r. o. jsem použila tyto čísla účtů: 

211 – Pokladna 

258 – Krátkodobý finanční majetek 

561 – Prodané cenné papíry a podíly 

661 – Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 

 

Při účtování této varianty, jak už jsem se zmínila, zřizovací výdaje vynaložené na 

společnost YYY s. r. o. vstupují do pořizovací ceny zakládající společnosti. Při vyřazení 

společnosti z majetku firmy, tedy po převodu společnosti na nového nabyvatele se převádí 

pořizovací cena podílu do nákladů společnosti EPS s. r. o. Výhod pro tuto formu účtování 

z pohledu EPS s. r. o. je hned několik. Tento postup účtování je mnohem jednodušší a 

rychlejší než u společnosti XXX s. r. o. a společnost EPS s. r. o. si tak usnadní práci při 

účtování založení a prodeje s. r. o. Další výhoda tohoto postupu účtování je větší 

přehlednost, která se projeví při sestavování účetní závěrky a při inventarizaci jednotlivých 

majetkových účtů. 

Firmě EPS s. r. o. bych určitě doporučila účtování založení a prodeje společnosti s ručením 

omezeným formou druhé varianty, jak jsem popsala v praktickém příkladu u fiktivní 

společnosti YYY s. r. o., jak z pohledu účtování, tak zdaňování.  
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9 DOPAD ROKU 2010 NA PŘEVOD OBCHODNÍHO PODÍLU 

V souvislosti se změnou v zákoně o DPH s platností od 1. 1. 2010 je převod obchodního 

podílu u společnosti s ručením omezeným osvobozené plnění bez nároků na odpočet.  

Ve společnosti EPS s. r. o. tak došlo k velkému problému v souvislosti s touto skutečností. 

Společnost nemá nárok na odpočet u přijatých plnění související s tímto osvobozeným 

plnění – NZ, ověřování, ostatní, a všechna ostatní přijatelná plnění, která souvisí například 

i s provozem účetní a poradenské kanceláře, je nucena u přijatých zdanitelných plnění 

krátit odpočet DPH , a proto jsem navrhla řešení, aby se založila zvláštní firma na vedení 

účetnictví – tedy EPS účtárna s. r. o. a již existující společnost EPS s. r. o. by se 

v budoucnu zabývala pouze prodejem ready–made společností. EPS účtárna s. r. o. bude 

tak mít u přijatých zdanitelných plnění plný nárok na odpočet DPH. EPS s. r. o. se bude 

zabývat pouze osvobozeným plněním bez nároku na odpočet DPH. 

Společnost EPS s. r. o. se tak rozhodla založit novou společnost pouze na zpracování 

účetnictví. Vznikající společnost EPS účtárna s. r. o. si v tomto případě bude hradit veškeré 

náklady na založení společnosti sama z vlastních zdrojů.  

 

9.1 Společnost EPS účtárna s. r. o. 

Společnost EPS účtárna s. r. o. byla založena 21. 1. 2010 formou notářského zápisu. 

Společník se zavázal k peněžitému vkladu 200.000 Kč, který uhradí na příslušný bankovní 

účet včetně ostatních nákladů vynaložených na založení společnosti. Náklady související 

se založením společnosti si společník hradí sám ze svých vlastních zdrojů. 

9.1.1 Zřizovací výdaje 

V souvislosti se založením společnosti EPS účtárna s. r. o. vznikly určité zřizovací výdaje 

před zápisem do obchodního rejstříku: 

Tab. 10. Zřizovací výdaje EPS účtárna s. r. o.  

1.    Notářský zápis - odměna notáři                               4 200 Kč  

2.    Správní poplatky - kolky                               5 000 Kč  

3.    Správní poplatky - ŽO                               1 000 Kč  

4.    Ověřování listin, podpisů                                  180 Kč  

5.    Složení ZK                           200 000 Kč  
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6.    Poplatky bance                                  500 Kč  

Zdroj: vlastní 

 

9.1.2 Zápis společnosti do OR 

Zápis společnosti EPS účtárna s. r. o. do OR se uskutečnil k 1. 2. 2010. Tuto skutečnost 

dokládám výpisem z OR, který jsem přiložila v příloze. V souvislosti se vznikem 

společnosti je povinna společnost ode dne zápisu do OR zhotovit zahajovací rozvahu a 

otevřít hlavní účetní knihy. 

 

Tab. 11. Zahajovací rozvaha EPS účtárna s. r. o.  

ZAHAJOVACÍ ROZVAHA K 1. 2. 2010 

 

AKTIVA PASIVA 

   221                    200 000        411                    200 000     

   ∑                    200 000        ∑                    200 000     

Zdroj: vlastní 

 

Při zpracování zahajovací rozvahy společnosti EPS účtárna s. r. o. jsem použila tyto čísla 

účtů: 

221 – Bankovní účty 

411 – Základní kapitál 

 

9.1.2.1 Postup účtování 

První účtování po otevření účetních knih se týká zřizovacích údajů. Nepřekročí-li zřizovací 

výdaje částku 60 000 Kč,  může společnost zaúčtovat zřizovací výdaje do nákladů na účet 

518 – ostatní služby v souvstažnosti s účtem 365 – ostatní závazky ke společníkům. Před 

zapsáním firmy do OR zakladatelé EPS účtárna s. r. o. uhradili náklady spojené se 

založením společnosti ze svých vlastních zdrojů, které až po zapsání společnosti do OR 

vstupují do nákladů společnosti EPS účtárna s. r. o. 
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Tab. 12. Účtování zřizovacích výdajů EPS účtárna s. r. o.  

DATUM TEXT ČÁSTKA MD D 

1.2.2010   Úrok – účet správa vkladu           1,15 Kč  221 662 

1.2.2010   Notářský zápis - odměna notáři    4 200,00 Kč  518 365 

1.2.2010   Správní poplatek - ŽO    1 000,00 Kč  518 365 

1.2.2010   Správní poplatky - kolky    5 000,00 Kč  518 365 

1.2.2010   Ověřování       360,00 Kč  518 365 

1.2.2010   Poplatek bance       500,00 Kč  568 365 
Zdroj: vlastní 

Při založení společnosti EPS účtárna s. r. o. jsem při účtování zřizovacích výdajů použila 

tyto čísla účtů: 

365 – Ostatní závazky ke společníkům 

518 – Ostatní služby 

568 – Ostatní finanční náklady 

662 – Úroky 
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ZÁVĚR 

Ve své práci jsem se věnovala problematice, která není běžná. Prodej ready-made 

společností je poměrně novým způsobem získávání obchodních společností. Úkolem mé 

práce není vyřešit zásadní problém jak účtovat tyto účetní případy nebo dospět 

k převratnému způsobu daňové optimalizace. Pořízení čisté, čerstvě zapsané společnosti do 

obchodního rejstříku, takzvané ready-made společnosti, je běžnou praxí v mnoha 

evropských zemích i zemích mimo EU a podle posledního vývoje českého 

podnikatelského prostředí směrem k podnikání formou právnických osob se dá i v České 

republice očekávat další nárůst poptávky po založení nebo koupi společností. Očekávám 

proto zájem také o problematiku účtování a zdaňování těchto transakcí. Práce si neklade za 

cíl podat čtenářům vyčerpávající informace, na to by ani nestačil rozsah bakalářské práce. 

Snažila jsem se však vytvořit jakýsi úvod do problematiky a nastínit možné další 

souvislosti jak účetní tak daňové.  

Bakalářskou práci jsem rozdělila na dvě části. První část jsem věnovala teoretickému 

vymezení problému. Popsala jsem charakteristické rysy obchodních společností, obecné 

znaky, základní rozdělení společností, dále jsem naznačila cestu od založení až po vznik 

obchodních společností, daňové souvislosti vzniku obchodních společností a něco málo  

o účetnictví při založení a vzniku obchodních společností. 

V teoretické části jsem se zaměřila hlavně na společnost s ručením omezeným, protože 

druhá, analytická část se zabývá právě touto právní formou podnikání. Nejprve jsem se 

věnovala historii společnosti s ručením omezeným, dále jsem popsala charakteristické 

znaky, předpoklady vzniku společnosti s ručením omezeným, které kroky je nutné si 

ujasnit a nastudovat při založení společnosti. Dále jsem v teoretické části naznačila, jaké 

náležitosti musí obsahovat společenská smlouva, jaké jsou orgány společnosti s ručením 

omezeným. V analytické části jsem se věnovala převodu obchodního podílu, tak jsem tuto 

problematiku nastínila i v části teoretické. S převodem společnosti je spojena  

smlouva o převodu obchodního podílu, kterou musí noví společníci zakládané společnosti 

podepsat, tak jsem v teoretické části také naznačila, co musí taková smlouva obsahovat. 

V druhé části jsem využila tyto teoretická fakta jako podklad pro analýzu případové studie. 

V úvodu jsem naznačila profil společnosti, čím se společnost EPS s. r. o. zabývá, dále jsem 

popsala, co vlastně je ready-made společnost a za jakých okolností ji lze získat, dále jsem 

podrobně popsala postup při založení společnosti s ručením omezeným, jaké kroky je 
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potřeba promyslet před založením společnosti. Na praktickém příkladu jsem založila dvě 

fiktivní společnosti s ručením omezením, firmu XXX s. r. o. a YYY s. r. o., se záměrem, že 

tyto společnosti založí firma EPS s. r. o. jako mateřská firma a tyto nově vzniklé 

společnosti automaticky budou figurovat jako dceřiné firmy této zakládající společnosti. 

Zakládané firmy jsou určené k následnému prodeji potenciálnímu klientovi. 

Při založení jakékoliv společnosti vznikají určité zřizovací výdaje, které jsem ve dvou 

variantách zaúčtovala. V první variantě, při založení společnosti XXX s. r. o. jsem brala 

v úvahu, že výdaje spojené se založením hradí firma EPS s. r. o., ale při převodu tohoto 

obchodního podílu tyto výdaje mateřská společnost přeúčtuje případnému nabyvateli 

obchodního podílu. V druhé variantě, při založení společnosti YYY s. r. o. jsem tuto firmu 

vložila do krátkodobého finančního majetku společnosti EPS s. r. o. a výdaje spojené se 

založením společnosti tak vstoupily do pořizovací ceny firmy. 

Dále jsem se v analytické části zaměřila na samotný prodej společností, které jsem již 

v předchozí části založila. Nejprve jsem popsala kroky, které jsou nutné udělat k získání 

tzv. ready-made společnosti a následně jsem popsala podrobně postup účtování prodeje 

založených společností s ručením omezeným. 

Na závěr jsem v analytické části doporučila některá opatření pro společnost EPS s. r. o. 

z hlediska změny zákona o DPH od 1. 1. 2010. Tímto dnem se značně zkomplikovala 

situace v již zmíněné firmě. 
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RESUMÉ 

In my bachelor work I deal with problems, which not routine. Sale ready-made company is 

one of possible way, which we can get company. This company was set up for to purpose 

another sale, have fully-paid initial capital, have neither liabilities or receivable.  

My bachelor work consist of two parts. The first part is theoretical and second is analytical 

part. The theoretical part attend to characters of trading company, basic fission of 

companies. In the next point I described way from fondation to registration company in 

Register of Companies. 

Another point of theoretical part deal with limited liability company, because this 

problematics I localized to analytics section. I described some of history of limited liability 

company, I continued to characters of limited liability company, which facts have to 

businesssman consider carefully before foundation company. Further point include content 

and terms of a partnership contract and in conclusion in theoretical part I described transfer 

business share and which facts have to contract of transfer business share include. 

I was on the intership in EPS s. r. o., consequently I described in the introduction of 

analytical part profile and which is the main objectives this company. EPS s. r. o. deal with 

both sale ready-made companies, and book-keeping, economical and tax consultancy.  

The analytical part connect to the theoretical part. In the analytical section I described 

detailed description foundation of two alternates dummy limited liability company and I 

choosed procedures of the best accounting. When we want found company, we have to 

consider certain facts. This facts I described in another section analytical part. 

In my next point of analytical part I linked to previous section analytical part, in which I 

foundation companies and consequently I show to sale the limited liability company of 

these firms. Firstly i described steps, which are the important when we want to buy ready-

made company and then I carried out factual sale the company in two alternates in the 

example. 

Lastly in my bachelor work I recommended some possible resolutions, which can solve 

some of the problems in company, because at 1. 1. 2010 was changed the law about VAT. 

At this time situation in EPS s. r. o. was very complicated. 
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